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· Nettowinst stabiel ondanks lage interestvoeten: € 61,1 miljoen 
· Dividend op gelijk niveau van vorig boekjaar: € 1,20 (bruto) per aandeel 
· € 188 miljoen investeringen in infrastructuur 
· Belgisch net volledig bidirectioneel dankzij aanleg leiding Alveringem-

Maldegem 
· Europese primeur: geïntegreerde gasmarkt voor het Groothertogdom 

Luxemburg en België 
· Contract van 20 jaar voor LNG-overslagdiensten 
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1. Markante feiten 
 
Vervoerde volumes stijgen maar geboekte capaciteit daalt. In 2015 zette de trend zich 
volop door dat klanten in toenemende mate capaciteit op korte termijn boeken en hun 
capaciteitsportfolio zo nauw mogelijk aflijnen op de capaciteit die ze effectief gaan gebruiken. 
In die context boekte Fluxys Belgium ondanks de hogere vervoerde volumes 8% minder 
vervoerscapaciteit in 2015 dan in 2014. De vervoerde volumes daarentegen namen toe: in 
vergelijking met 2014 werd 9,6% meer aardgas vervoerd voor de Belgische markt en 1,1% 
meer van grens tot grens naar de buurnetten. 
 
Belgisch net volledig bidirectioneel. Sinds 1 november 2015 kunnen klanten voor het 
eerst aardgas van Frankrijk naar België brengen: via de nieuw aangelegde leidingen Artères 
des Flandres in Frankrijk en Alveringem-Maldegem in België en via het nieuwe 
interconnectiepunt Hondschoote/Alveringem kan tot 8 miljard kubieke meter aardgas vanuit 
Duinkerke naar de zone Zeebrugge worden gebracht en van daaruit zowel richting Duitsland, 
Nederland als het Verenigd Koninkrijk stromen. De nieuwe leiding versterkt zowel de 
marktintegratie, de bevoorradingszekerheid als de bronnendiversificatie en maakt bovendien 
het Belgische net volledig bidirectioneel: met alle buurmarkten inclusief het Verenigd 
Koninkrijk kan aardgas fysiek in beide richtingen stromen. 
 
Forse groei verhandelde volumes. De verhandelde volumes op de twee Belgische 
gashandelsplaatsen Zeebrugge Beach (+ 6%) en ZTP (+ 45%) zijn fors toegenomen het 
afgelopen jaar en het totaal verhandelde volume klokte af op 930 TWh. 
 
Fluxys Belgium neemt hubdiensten over. In december 2015 nam Fluxys Belgium van 
zusterbedrijf Huberator de hubdiensten over. Die zijn een belangrijke logistieke schakel in de 
uitwisseling op de gashandelsplaatsen en behoren sinds 1 januari 2016 tot het gereguleerde 
kader als onderdeel van de vervoersactiviteiten. 
 
Succes veelzijdig dienstenaanbod LNG-terminalling. Met 41 losbeurten, 28 scheeps-
laadbeurten en 1.184 geladen vrachtwagens in 2015 kende de LNG-terminal in Zeebrugge in 
vergelijking met andere terminals in Noordwest-Europa een hoge gebruiksgraad. Bij het 
grootste deel van de laadbeurten voor schepen ging het over het laden van schepen in het 
segment van kleinschalig LNG. In 2015 bleek uit een markttest ruime interesse voor 
bijkomende mogelijkheden om kleine LNG-schepen te laden. Fluxys LNG is daarom gestart 
met een voorstudie van de infrastructuuruitbreidingen die daarvoor nodig zouden zijn. 
 
Contract van 20 jaar voor LNG-overslagdiensten. In maart 2015 sloot Fluxys LNG een 
contract van 20 jaar met Yamal Trade voor de overslag van een volume tot 8 miljoen ton 
LNG per jaar. De overslagdiensten zullen een kernschakel vormen in de logistieke keten om 
vanuit het Russische schiereiland Yamal het hele jaar door landen in Azië en de Stille Oceaan 
te bevoorraden. 
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Europese primeur: geïntegreerde gasmarkt voor het Groothertogdom Luxemburg 
en België. Op 1 oktober 2015 lanceerden Fluxys Belgium en Creos Luxembourg de 
allereerste gasmarktintegratie tussen twee lidstaten van de Europese Unie: het 
Groothertogdom Luxemburg en België. De geslaagde samenvoeging is het resultaat van een 
intense samenwerking die in 2013 van start ging tussen Fluxys Belgium, Creos Luxemboug 
en de energieregulatoren in beide landen. De samenvoeging van beide markten verbetert 
voor beide landen de concurrentiemogelijkheden op de markt en voor het Groothertogdom 
versterkt ze ook de bevoorradingszekerheid. 
 
Tarieven 2016-2019 goedgekeurd door de CREG. De tarieven voor de regulatoire 
periode 2016-2019 werden in oktober 2015 goedgekeurd door de federale regulator CREG en 
gelden sinds 1 januari 2016. Ze bieden de markt stabiliteit, zowel qua prijsniveau als qua 
structuur. De tariefverlaging van 7% die gold sinds begin 2015 blijft in de nieuwe tarieven 
gehandhaafd. 
 
€ 188 miljoen investeringen in infrastructuur in België. In 2015 investeerde Fluxys 
Belgium voor een bedrag van € 188 miljoen in infrastructuurprojecten in België. Van het 
totale investeringsbedrag ging 67% naar projecten voor vervoer, 1% naar opslagprojecten 
en 32% naar projecten voor LNG-terminalling. De omvangrijkste projecten waren: 
- een nieuwe aardgasleiding met de bijbehorende bovengrondse installaties tussen 

Alveringem en Maldegem; 
- de gedeeltelijke vernieuwing van twee parallelle leidingen in Ravels en Oud-Turnhout; 
- de bouw van een tweede aanlegsteiger voor zowel het laden als het lossen van LNG-

schepen. De tweede steiger, waar ook de kleinste LNG-schepen zullen kunnen aanmeren, 
wordt in 2016 in gebruik genomen; 

- de bouw van een vijfde tank en bijbehorende installaties om voldoende opslagcapaciteit 
te garanderen tussen de los- en laadoperaties voor overslagdiensten van een 
ijsbreker/LNG-schip naar een conventioneel LNG-schip in het raam van het contract met 
Yamal LNG. 

 
De rentevoeten blijven laag. De rentevoeten die worden gebruikt als uitgangspunt voor de 
berekening van het toegestane rendement op de gereguleerde activa zijn de rentevoeten op 
lineaire obligaties op 10 jaar die zijn uitgegeven door de Belgische Staat. Die rentevoeten 
blijven laag en wegen op het gerealiseerde resultaat. Het resultaat van het jaar 2015 ligt in de 
lijn van het resultaat van 2014, dankzij met name de gerealiseerde efficiëntie-inspanningen, de 
terugvordering van herwaarderingsmeerwaarden bij de uitgebruikname van oude installaties 
en de overname van de hubdiensten voor de Belgische markt. 
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2. Groep Fluxys Belgium – financiële staten 2015 (in IFRS) 
 
Het merendeel van de activiteiten van de groep Fluxys Belgium is gereguleerd. Hun resultaat 
wordt voornamelijk bepaald op basis van het geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële 
structuur en de rentevoeten. 
 

2.1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 
In duizenden € 31-12-2015 31-12-2014 
Bedrijfsopbrengsten 538.007 554.957 
Verkopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 

55.104 40.393 

Overige exploitatiebaten 12.205 17.873 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -3.920 -4.232 
Aankopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 

-55.044 -40.395 

Diensten en diverse goederen -123.635 -138.555 
Personeelslasten -112.072 -117.428 
Overige exploitatielasten -18.668 -20.190 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -143.068 -147.266 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 2.268 3.030 
Waardeverminderingen -537 -1.902 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 150.640 146.285 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten -494 269 
Financiële opbrengsten 5.061 3.194 
Financieringskosten -59.539 -57.884 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
na financieel nettoresultaat 

95.668 91.864 

Winstbelastingen -34.572 -31.427 
Winst (verlies) van het boekjaar 61.096 60.437 

 
 

 
Gedeelte Fluxys Belgium 61.096 60.437 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 

 
 

 
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 

0,8695 0,8601 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar 
aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 

0,8695 0,8601 
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2.2. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 
In duizenden € 31-12-2015 31-12-2014 
Winst (verlies) van de periode. 61.096 60.437 
Elementen die in de toekomst niet geherclassificeerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening 

 
 

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen 15.056 -13.691 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat 

-5.118 4.654 

Andere componenten van het totaalresultaat 9.938 -9.037 
Totaalresultaat van de periode 71.034 51.400 
Gedeelte Fluxys Belgium 71.034 51.400 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 

 
Bedrijfsopbrengsten. In 2015 bedragen de bedrijfsopbrengsten k€ 538.007 tegenover 
k€ 554.957 in 2014, een daling van k€ 16.950. 
- De omzet van de gereguleerde activiteiten bedraagt € 519,8 miljoen (of 96,6% van het 

totaal), een daling van € 21,0 miljoen tegenover het vorige boekjaar. 
De daling van het omzetcijfer van de gefactureerde vervoersdiensten kan worden 
verklaard door de tariefverlaging van 7% die wordt toegekend sinds januari 2015 evenals 
door een lichte daling van de verkochte capaciteit. De omzet die toegestaan is door de 
regulering neemt af door de daling van de kosten die moeten worden gedekt door de 
tarieven, daling die voornamelijk verbonden is met de bereikte efficiëntie-inspanningen. 
In een uitdagende marktcontext voor opslagactiviteiten is Fluxys Belgium erin geslaagd 
om een omzet te behouden die in lijn ligt met het vorige boekjaar. 
De omzet van de terminallingdiensten daalt ten opzichte van het vorige boekjaar. De 
gefactureerde diensten halen voordeel uit de ontwikkeling van diensten voor kleinschalig 
LNG, terwijl de omzet die toegestaan is door de regulering wordt beïnvloed door de daling 
van de kosten die moeten worden gedekt door de tarieven, daling die voornamelijk 
verbonden is met de evolutie van het toegelaten rendement. 

- De omzet van de overige activiteiten van de onderneming bedraagt € 18,2 miljoen (of 
3,4% van het totaal), een stijging van € 4,0 miljoen tegenover 2014. Die stijging houdt 
verband met de werken die zijn uitgevoerd voor derden alsook aan de hubactiviteiten die 
Fluxys Belgium heeft overgenomen op 1 september 2015. 

 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De winst bedraagt € 150,7 miljoen 
in 2015, tegenover € 146,3 miljoen in 2014. De verklaring voor die stijging van € 4,4 miljoen 
moet voornamelijk worden gezocht in het gunstige effect van de efficiëntiewinsten, de 
terugvordering van herwaarderingsmeerwaarden bij uitgebruiknames, en ook door de impact 
van de overname van de hubactiviteiten voor de Belgische markt. 
 
Die elementen worden verzacht door de daling van het toegestane rendement bij de 
gereguleerde activiteiten als gevolg van de lagere rentevoeten op de lineaire obligaties (OLO). 
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Netto financieel resultaat. Het netto financieel resultaat vertoont een daling van 
€ 0,6 miljoen in vergelijking met het vorige boekjaar. Die daling is hoofdzakelijk te wijten 
aan een vervroegde herfinanciering van de obligatielening die eind 2015 is vervallen, wat 
grotendeels wordt gecompenseerd door de impact van de stijging van de gebruikte 
actualisatievoet voor de personeelsvoordelen (IAS19). 
 

2.3. Geconsolideerde balans 

 
In duizenden € 31-12-2015 31-12-2014 
I. Vaste activa 2.490.573 2.391.714 

Materiële vaste activa 2.330.542 2.293.712 
Immateriële vaste activa 60.986 11.940 
Deelnemingen waarop vermogensmutatie is 
toegepast 

16 0 

Overige financiële vaste activa 48.624 44.523 
Vorderingen uit financiële lease 12.805 16.641 
Leningen en vorderingen 4.218 8.009 
Overige vaste activa 33.382 16.889 

II. Vlottende activa 546.779 795.224 
Voorraden 26.116 29.848 
Vorderingen uit financiële lease 3.836 3.334 
Belastingvorderingen 774 1.305 
Handels- en overige vorderingen 77.237 93.832 
Geldbeleggingen 96.487 411.271 
Geldmiddelen en kasequivalenten 327.061 240.937 
Overige vlottende activa 15.268 14.697 

Totaal der activa 3.037.352 3.186.938 
 
Vaste activa. De investeringen die in 2015 werden gerealiseerd (€ 188,1 miljoen), hoger 
dan de geboekte afschrijvingen tijdens het boekjaar (€ 136,1 miljoen), verklaren de stijging 
van de materiële vaste activa. Die investeringen hebben voornamelijk betrekking op de 
leiding Alveringem-Maldegem, de vervanging van de leidingen in Ravels en Oud-Turnhout, de 
bouw van een tweede aanlegsteiger en de start van de investeringen voor het project voor 
overslag van LNG op de terminal van Zeebrugge. De overname van hubactiviteiten voor de 
Belgische markt verklaart grotendeels de stijging van de immateriële vaste activa. De 
overige vaste activa omvatten de overschotten van dekkingsactiva voor pensioenregelingen 
met vaste prestaties ten opzichte van enerzijds de actuariële verplichting zoals geschat op 
31 december 2015 en anderzijds de over te dragen verzekeringskosten. 
 
Vlottende activa. De terugbetaling van de obligatielening die eind 2015 is vervallen 
(€ 350 miljoen) verklaart de daling van de geldbeleggingen en de geldmiddelen van de 
groep eind december 2015. 
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In duizenden € 31-12-2015 31-12-2014 
I. Eigen vermogen 736.222 749.504 

Eigen vermogen toerekenbaar aan 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 736.222 749.504 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat 675.912 689.194 

Minderheidsbelangen 0 0 
II. Langlopende verplichtingen 2.146.118 1.864.139 

Rentedragende verplichtingen 1.778.934 1.476.421 
Voorzieningen 2.408 2.889 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 59.781 66.823 
Uitgestelde belastingverplichtingen 304.995 318.006 

III. Kortlopende verplichtingen 155.012 573.295 
Rentedragende verplichtingen 73.329 479.794 
Voorzieningen 6.502 7.945 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.533 4.046 
Belastingverplichtingen 1.821 5.567 
Kortlopende handels- en andere schulden 68.489 74.378 
Overige kortlopende verplichtingen 1.338 1.565 

Totaal van het eigen vermogen en de 
verplichtingen 3.037.352 3.186.938 

 
Rentedragende verplichtingen. Fluxys LNG heeft in afwachting van een 
langetermijnfinanciering een financiering op middellange termijn afgesloten om de financiële 
noden te dekken die verbonden zijn met de lopende investeringen in de LNG-terminal van 
Zeebrugge. De obligatielening die eind 2015 is vervallen (€ 350 miljoen) verklaart de daling 
van de kortlopende rentedragende verplichtingen. 
 
 

2.4. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

 
De afname van het eigen vermogen wordt verklaard door de betaling van het dividend over het 
voorgaande boekjaar, waarvan het bedrag hoger is dan het totaalresultaat van de periode: 
 

In duizenden € 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van 

de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal 
eigen 

vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2014 749.504 0 749.504 
1. Totaalresultaat van de periode 71.034 0 71.034 
2. Uitgekeerde dividenden -84.316 0 -84.316 
EINDSALDO OP 31-12-2015 736.222 0 736.222 
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2.5. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 
In duizenden € 31-12-2015 31-12-2014 
Geldmiddelen bij het begin van de periode* 652.208 241.156 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 237.106 274.031 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -225.298 -99.645 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -240.468 236.666 

Nettowijziging van de geldmiddelen -228.660 411.052 
Geldmiddelen bij het einde van de periode* 423.548 652.208 

 
 
(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de wijziging in 
de behoefte aan werkkapitaal. De beweging van het werkkapitaal verklaart grotendeels de 
wijziging in de stromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van 2014. 
(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen en ontvangen 
overheidssubsidies. 
(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden. De stromen omvatten ook de 
terugbetaling van de obligatielening die eind 2015 is vervallen (€ 350 miljoen). Dat bedrag 
werd eind 2014 geherfinancierd. 
 
* De ‘geldmiddelen’ bevatten de geldmiddelen en kasequivalenten, evenals de 
geldbeleggingen op maximaal één jaar. 
 
 

3. Fluxys Belgium NV – resultaten 2015 (volgens Belgische 
normen): voorstel van resultaatsverdeling 

 
Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 49,3 miljoen, tegenover € 47,8 miljoen 
in 2014. 
 
Het nettoresultaat is lichtjes gestegen tegenover het vorige boekjaar dankzij het gunstige 
effect van de efficiëntiewinsten, de recuperatie van herwaarderingsmeerwaarden bij 
uitgebruiknames, en ook dankzij de impact van de overname van de hubactiviteiten voor de 
Belgische markt. 
 
Die elementen worden verzacht door de daling van het toegestane rendement bij de 
gereguleerde activiteiten als gevolg van de lagere rentevoeten op de lineaire obligaties (OLO). 
 
Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te 
gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met de 
reserves die vrijkomen aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde. 
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Rekening houdende met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 39,6 miljoen 
en een onttrekking aan de reserves van € 43,2 miljoen, zal de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen: 
- € 84,3 miljoen als dividenduitkering, 
- € 16,9 miljoen als onbeschikbare reserves, 
- € 30,9 miljoen als over te dragen winst. 
 
Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend 
€ 1,20 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2015. Dat bedrag zal betaalbaar worden 
gesteld vanaf 20 mei 2016. 
 

4. Financiële vooruitzichten 2016 
 
Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het 
geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de rentevoeten (OLO). Het 
recurrente dividend zal de evolutie van die drie parameters volgen. De huidige financiële 
markten laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven voor wat betreft 
de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten. 
 

5. Externe controle 
 
De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn 
afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de 
boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd worden. 
 
 
 
 
 
CONTACTPERSONEN 
 
Financiële en boekhoudkundige gegevens 
Geert Hermans 
Tel.: +32 2 282 75 66 
Fax: +32 2 282 75 83 
geert.hermans@fluxys.com 
 

 
Pers 
Rudy Van Beurden 
Tel.: +32 2 282 72 30 
Fax: +32 2 282 79 43 
rudy.vanbeurden@fluxys.com 
 
Laurent Remy 
Tel.: +32 2 282 74 50 
Fax: +32 2 282 79 43 
laurent.remy@fluxys.com  

 
Andere talen: dit persbericht is eveneens beschikbaar in het Frans en Engels op de website 
van Fluxys Belgium: www.fluxys.com/belgium. 
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